LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST
genomen in de vergadering van de raad van 24 november 2016
nb: Stemverhoudingen worden alleen aangegeven indien de besluitvorming niet unaniem was

Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

6a

Z-16-17158

Toekomst en taken van de commissie
Regiozaken.
(initiatiefvoorstel van de werkgroep Regio)

 de taakstelling van de commissie Regiozaken uit te breiden. De nieuwe taakstelling omvat
de volgende elementen:
1 het tot stand brengen en monitoren van een strategisch dashboard samenwerkingsverbanden; het college draagt daar inhoudelijk aan bij;
2 op basis van dit dashboard jaarlijks bepalen welke samenwerkingsverbanden door de
commissie worden gevolgd; hierbij wordt in principe uitgegaan van een praktisch
maximum van drie samenwerkingsverbanden. Tenminste worden bestuursvergaderingen, zaken rond de begrotingscyclus, verantwoordingen, evaluaties en alle
zaken van strategische aard door de commissie voorbesproken;
3 de samenwerkingsverbanden waarmee de commissie Regiozaken van start gaat zijn
Holland Rijnland, Servicepunt71 en de RDOG;
4 de regionale samenwerking in de Leidse regio. De commissie is vanuit de raad
betrokken bij het uitwerken van de regionale visie op verbonden partijen.

6b

Z-16-17913

Overnemen aanbevelingen rapport digitale
dienstverlening.
(initiatiefvoorstel van het presidium)

1.

6c

Z-16-15324

Financiële verordening.

 de Financiële verordening vast te stellen.

6d

Z-15-08401

Vaststellen bestemmingsplan
Haarlemmerstraatweg.

1.

aanbeveling nummer 2 ‘Neem een actievere en betrokken rol betreffende de digitale
dienstverlening’ over te nemen en uit te voeren en het college te verzoeken dit onderwerp
één of twee keer per jaar op de raadsagenda te zetten;
2. het college op te dragen de aan hem geadresseerde aanbevelingen (nummers 1, 3, 4, 5 en
6) op te volgen en na een half jaar aan de raad te rapporteren over de voortgang en
resultaten.

het bestemmingsplan Haarlemmerstraatweg met IMRO code: NL.IMRO.0579
BPHaarlmstraw-VA01 gewijzigd vast te stellen;
2. het exploitatieplan Haarlemmerstraatweg met IMRO code: NL.IMRO.0579.
EPHaarlmstrw-VA01 vast te stellen;
3. de Nota Zienswijzen 057900.20151031 vast te stellen;
4. de hiervoor genoemde documenten op de wettelijk voorgeschreven wijze ter inzage te
leggen.
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Voorstel
nr.
7

Z-16-17156

ONDERWERP

Opheffen geheimhouding van diverse stukken.

BESLUIT

 de geheimhouding van de in de lijst bij dit voorstel aangegeven stukken op te heffen. Het
betreft de stukken waar in de kolom ‘Geheimhouding opheffen: Ja’ staat.
Voorstel met 16 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.

8

Z-16-18265

Vaststellen belastingverordening 2017.

 de volgende belastingverordening voor 2017 vast te stellen:
1. Verordening onroerende zaakbelasting 2017.
2. Verordening rioolheffing 2017.
3. Verordening afvalstoffenheffing 2017.
4. Verordening toeristenbelasting 2017.
5. Verordening hondenbelasting 2017.
6. Verordening precariobelasting 2017.
7. Verordening marktgeld 2017.
8. Legesverordening 2017.

9

Z-15-12284

Lijst van ingekomen stukken.

 de lijst van ingekomen stukken vast te stellen.
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